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Nieuws vanuit de directie!
Na de goed bezochte ouderinformatieavond zijn ouders gevraagd hun mening kenbaar te maken middels de
enquête. Deze is door 98% ingeleverd (100 enquêtes). Bedankt daarvoor.
De verdeling onder de ingeleverde enquêtes is als volgt:
- 3 ingeleverd: “ongeldig” = 3 %
- 25 ingeleverd : nieuwe dagindeling met vrije woensdagmiddag = 25%
- 50 ingeleverd : vijf gelijke dagenmodel = 50%
- 22 ingeleverd : huidige schooltijden – geen verandering = 22%
Binnen het team en de MR zal nu verder worden gesproken over de voortgang.
Zodra er meer nieuws is, zullen de ouders worden geïnformeerd.
Nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar hebben wij een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.
We wensen de kinderen en hun ouder(s) heel veel plezier op onze school!
Vanwege de wet op de privacy mogen wij geen namen van kinderen noemen en om deze reden plaatsen wij
ook geen foto’s in de nieuwsbrief of de website.
Nieuwe collega
Juf Ageeth Themme
Mijn naam is Ageeth Themme en ik ben dit schooljaar samen met juf Alie de leerkracht van de leuke en
gezellige groep 4! Naast mijn werkzaamheden op de Woert ben ik op de vrijdag nog leerkracht op obs De
Zwarm in Geesbrug. Ik woon in Emmen, in de wijk De Rietlanden. Samen met mijn witte herder Nanouk wandel
ik veel, o.a. in het Noordbargerbos. We zoeken ook andere natuurgebieden op.
Stagiaires
Op dit moment lopen meester Jorn en juf Kay-lee stage. Zij doen de lerarenopleiding aan de PABO in Emmen.
Meester Jorn is gestart in groep 7 en juf Kay-lee in groep 4.
Af en toe verwelkomen wij ook een student van het voortgezet onderwijs. Zij doen een maatschappelijke stage,
of snuffelstage.
GVO / HVO
Godsdienstig Vormingsonderwijs
Mijn naam is Dea Belt-Guit en dit schooljaar zal ik de GVO-lessen op de Woert verzorgen. Ik woon al ruim 34 jaar in
Dalen. Ik geef GVO-les op deze school.
Tijdens de lessen leren de kinderen vooral Bijbelverhalen kennen, maar soms horen zij ook mooie verhalen uit
andere grote wereldreligies. Er is aandacht voor belangrijke (christelijke) feesten. Daarnaast is er ruimte voor een
gesprek, creatief werkje of spelletje. Naast kennisoverdracht proberen we de kinderen mee te nemen in de ervaring
en vertalen we de verhalen naar het dagelijkse leven van de kinderen zelf. Kinderen leren over zichzelf, andere
mensen en de wereld om hen heen. Verwonderen, verbinden, vertrouwen, verbeelden, communiceren en omgaan
met tradities zijn vaardigheden die we de kinderen graag willen leren in onze GVO lessen. Ik hoop dat de kinderen
veel plezier aan mijn lessen zullen beleven!
Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO)
Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige zijn niet alledaags en raken levensthema’s zoals liefde, dood,
identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk.
We noemen ze ook wel levensvragen; je hebt er niet zo één, twee, drie een antwoord op. Levensvragen gaan
over wat je écht belangrijke waarden in het leven vindt. In de HVO lessen onderzoeken kinderen deze en
andere vragen.
HVO is jezelf leren kennen, de ander leren kennen, keuzes leren maken, verschillen leren respecteren en
verantwoordelijkheid leren nemen. Daarnaast komt er passend bij het onderwerp van de les soms een
spelletje, drama-opdracht of en teken/kleuropdracht voorbij.

Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk en schenken bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen,
ook als het gaat om religie. Bij HVO komen de verschillende religies en levensbeschouwelijke stromingen langs,
waarbij wordt beoogt dat kinderen leren ook respect te hebben voor elkaars geloofsovertuiging.
Bij HVO wordt gewerkt vanuit het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een seculiere
levensbeschouwing, die de menselijke waardigheid centraal stelt.
Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden.
Marijke van der Schuur
Schoolfotograaf
Donderdag 18 oktober komt fotograaf Monique de Haas naar onze school.
Zij werkt met een donkere achtergrond, dus kinderen moeten niet te donker gekleed komen.
Ook fotografeert zij de kinderen zonder schoenen, blote voeten.
Ouders die kenbaar hebben gemaakt dat zij met oudere of jongere broertjes/zusjes op de foto willen, hebben
de tijd hiervoor ontvangen.
We hebben hulpouders die de fotograaf deze dag komen helpen. Dat is erg fijn! Bedankt alvast hiervoor.
MR
In onze MR verwelkomen wij twee nieuwe ouders.
Dit zijn Janine Hoving en Wendy van Waes.
Fijn dat jullie dit willen doen en we wensen jullie een leuke en leerzame tijd toe.
Afgelopen dinsdagavond hebben we een gezamenlijke MR-avond gehad.
Daarbij was ook de MR van De Anwende uit Aalden en de Zwarm uit Geesbrug vertegenwoordigd.
Samen hebben we geluisterd naar een presentatie over het Strategisch Beleidsplan.
Nieuws vanuit de groepen
Groep 4
In de afgelopen weken hebben de kinderen kennis gemaakt met het werken op de chromebooks en de meeste
kinderen vinden het rekenen op deze manier heel erg leuk!
We werken nu in blok 2. Op de doelenposters kunt u zien wat de kinderen aan het eind van de blokken hebben
geleerd. Na de herfstvakantie beginnen we met blok 3.

Het eerste thema bij taal was “vriendschap” en bij het verkennen van de taal hebben de kinderen geleerd wat
een zelfstandig naamwoord is, een lidwoord is en hoe je een samenstelling maakt.
Nu leren ze woorden bij het thema “vakantie” en ze leren wat een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord en
een verkleinwoord is en dat achter elke zin altijd een punt staat.
De kinderen leren ook te werken met een woordspin, een
woordtrap, een woordkast en een woordparaplu.

Woensdag 3 oktober was de start van de Kinderboekenweek. De kinderen zijn op donderdagmiddag met juf
Alie naar de bibliotheek gegaan om een boek naar eigen interesse uit te zoeken. Daarnaast vonden er bijna een
week lang ’s middags leuke gezamenlijke activiteiten plaats.
Wat zijn de kinderen hard aan het oefenen voor de periodesluiting! Op vrijdagochtend 19 oktober zullen ze op
het toneel o.a. zingen, dansen en gedichten voordragen. Dit mag u niet missen!

Laatste nieuws
Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 8 november 2018.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website
De periodesluiting van groep 8 zal volgende week niet doorgaan.
Ouders ontvangen hierover bericht van de leerkrachten.
Er zal een nieuwe datum worden gezocht.
De periodesluiting van groep 4 gaat wel door.

